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ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας    
ΣΧΕΤ. :  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5369/23-3-2015 έγγραφό σας  
                
               1.Σας γνωρίζουμε σε απάντηση του σχετικού τα εξής : 
               α. Στο άρθρο 1 της Τ/1180/3-4-2000 Απόφασης παραχώρησης του 
Μεγάρου στην τότε Κοινότητα Πεντέλης , καθοριζόταν η χρήση του για 
πολιτιστικές και συναφείς εκδηλώσεις , εκθέσεις ζωγραφικής , γλυπτικής κλπ. 
               β. Στο άρθρο 2 της ίδιας απόφασης καθορίζονταν οι όροι με τους 
οποίους γινόταν η παραχώρηση όπου αναφερόταν ότι : «Απαγορεύεται η 
περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης ή εκμετάλλευσης του Μεγάρου από την 
Κοινότητα σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγκριση του Ε.Ο.Τ.» 
               γ. Η απόφαση παραχώρησης έληξε το 2010 και παρόλες τις 
ενέργειες του Δήμου δεν έχει ακόμα ανανεωθεί . 
               2.Στο πλαίσιο αυτό  και με δεδομένο ότι δεν έχει ανανεωθεί ακόμα η 
εκ νέου παραχώρηση , θα πρέπει  όλες οι ενέργειες και δράσεις που 
πραγματοποιούνται στο Μέγαρο  να χαρακτηρίζονται από σεβασμό στο χώρο 
και να μη διαταράσσουν το πνεύμα, το κύρος και  τη φυσιογνωμία του 
Μεγάρου, πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω 
απόφασης .  
              3.Κατόπιν τούτου  θεωρούμε ότι προβολές ταινιών δύνανται να 
γίνονται στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου και κατόπιν 
επιλογής με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια 
και αναβάθμιση του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των πολιτών .                
             Οποιοδήποτε αντίτιμο ( εισιτήριο ) από οποιοδήποτε άλλο φορέα 
θεωρείται εκμετάλλευση  από τρίτους και δεν επιτρέπεται  χωρίς την έγκριση 
του ΕΟΤ (σήμερα Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.) 
 
 
 
 
                                                                         Η Αντιδήμαρχος   

                                                      Κοινωνικής Πρόνοιας  & Αλληλεγγύης  
                                                Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαύγειας 

                                                 Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού       
                                                     

                                              Αρχοντία    Χάνου  Μπούσουλα 

 


